شروط وأحكام عرض خطة  Futuraالترويجي لالسترداد النقدي

ً
(شامال كال التاريخين)
من  23يناير  2019حتى  22أبريل 2019
متى ستطبق
هذه الشروط
واألحكام؟

•

•
•

من هو المؤهل
للمشاركة في
هذا العرض؟

•

•

•

ما هو العرض؟
هل هناك أية
استثناءات أو
شروط؟

•

•
•
•
•
•
•
•

متى سيتم
تطبيق خصم
%10؟

•

قام بنك  HSBCالشرق األوسط المحدود – اإلمارات العربية المتحدة (“نحن” أو “ )”HSBCبإطالق عرض
ترويجي لكافة عمالء  HSBCالجدد والحاليين («أنت») الذين يشترون خطة  Futuraللتأمين (باستثناء خطط التأمين
المرتبطة بقروض السكن ورفع القيمة والزيادات اإلضافية على خطة التأمين الحالية) («العرض الترويجي»).
ً
(شامال كال التاريخين) («فترة العرض»).
تستمر فترة العرض الترويجي من  ٢٣يناير حتى  ٢٢أبريل 2019

ً
خاضعا لهذه الشروط واألحكام («شروط
هذا العرض الترويجي متاح فقط خالل فترة العرض الترويجي وسيكون
وأحكام العرض الترويجي»)
تنطبق الشروط واألحكام الخاصة بالعرض الترويجي عليك حسبما تسمح به القوانين واألنظمة ،لذا يرجى قراءتها
بعناية.

هذا العرض الترويجي متاح لكافة عمالء  HSBCالجدد والحاليين الذين يشترون خطة  Futuraللتأمين (باستثناء
خطط التأمين المرتبطة بقروض السكن ورفع القيمة والزيادات اإلضافية على خطة التأمين الحالية) بحلول ٢٢
أبريل  2019وأن يتم إصدار الطلب بحلول  ١٠مايو .2019

تطبق معايير األهلية الخاصة بـ  HSBCوشركة زيوريخ للتأمين عندما تتقدم بطلب الحصول على منتج التأمين.
ً
ً
مؤهال
مؤهال للحصول على منتج التأمين المدرج ضمن هذا العرض الترويجي ،فإنك لن تكون
وإذا لم تكن
للمشاركة في هذا العرض الترويجي.
هذا العرض الترويجي ال يشمل موظفي .HSBC

إذا تقدمت بطلب الحصول على خطة  Futuraللتأمين خالل فترة العرض الترويجي وتم قبول طلبك بنجاح ،بشرط
إصدار البوليصة بحلول  15أبريل  ،2019فستحصل عندئذ على مبلغ استرداد نقدي يعادل قيمة قسط شهري
واحد أو  1000دوالر أمريكي (ما يعادل  3670درهم إماراتي) ،أيهما أقل («عرض االسترداد النقدي»).
يستثنى من هذا العرض الترويجي خطط  Futuraللتأمين التي يتم شراؤها باالرتباط مع قروض السكن ،ورفع
القيمة والزيادات اإلضافية على خطة التأمين الحالية.

يسري هذا العرض الترويجي على خطط التأمين العادية وال يشمل خطة التأمين المحددة بقسط شهري واحد أو
مبلغ مقطوع.

إذا تغيرت قيمة القسط الشهري خالل األشهر الستة األولى ،فسنأخذ باالعتبار القسط األولي أو المعدل أيهما
أقل.

ً
مؤهال لالستفادة من هذا
إذا قمت بإلغاء بوليصة  Futuraللتأمين خالل األشهر الستة األولى ،فإنك لن تكون
العرض الترويجي.

إذا أخفقت في سداد أي من األقساط الشهرية خالل األشهر الستة األولى ،فإننا نحتفظ بالحق في عدم تأهيلك
لالستفادة من هذا العرض الترويجي.
ً
وفقا الختيارنا المطلق.
سنحدد العمالء الذين يمكنهم االستفادة من العروض الترويجية

ً
ً
ً
جاريا أو حساب توفير معنا،
حسابا
مؤهال لالستفادة من هذا العرض الترويجي ،ينبغي أن يكون لدينا
لكي تكون
ً
وبدال من ذلك ،فتح حساب لدينا قبل نهاية فترة العرض الترويجي .تطبق معايير األهلية الخاصة بفتح الحسابات
وكذلك الحصول على موافقتنا االعتيادية على بوليصة التأمين.

إذا استوفيت شروط وأحكام العرض الترويجي هذه ،فستحصل على مبلغ االسترداد النقي في حسابك لدى
 HSBCبحلول الشهر السادس من تاريخ بدء بوليصة التأمين الخاصة بك.

شروط وأحكام عرض خطة  FUTURAالترويجي لالسترداد النقدي
ما هي األمور
األخرى التي
ينبغي أن أعرفها
حول هذا العرض؟

•
•
•
•
•

•

•

•

تطبق شروط وأحكام هذا العرض الترويجي في اإلمارات العربية المتحدة.

ً
وفقا الختيارنا في أي وقت ودون
نحتفظ بحق تغيير أو تعديل شروط وأحكام هذا العرض الترويجي و/أو إنهاؤه
تقديم إشعار مسبق إليك.
ً
ً
وملزمة.
نهائية
تعتبر قراراتنا بشأن كافة المسائل المتعلقة بالعرض الترويجي

(سواء في اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها) من قبل HSBC
توافق على إمكانية تخزين ونقل ومعالجة بياناتك
ً
وشركات مجموعة  HSBCواألطراف األخرى المصرح لهم.

إن المشاركة في هذا العرض ال يمنحك حق استخدام اسم أو شعار أو صور  HSBCالمتعلقة بالعرض دون
الحصول على موافقة  HSBCالخطية الصريحة .وال يجوز لك تقديم أي تصريحات علنية بشأن أي جانب آخر في
هذا العرض دون الحصول على موافقة  HSBCالخطية المسبقة .وأي مخالفة لهذا الشرط تمنح  HSBCالحق
ً
وفقا الختياره.
في عد تأهيلك لالستفادة من هذا العرض الترويجي

ً
باإلضافة إلى شروط وأحكام هذا العرض ،ستطبق الشروط واألحكام العامة لدى  HSBCاإلمارات العربية
المتحدة الخاصة باالستثمار ومنتجات التأمين وكافة شروط وأحكام وثائق المنتجات ذات الصلة .وهي متوفرة
على موقع  HSBCااللكتروني على www.hsbc.ae

تخضع شروط وأحكام هذا العرض من كافة الجوانب والوجوه للقوانين االتحادية المعمول بها في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وبشكل خاص قوانين إمارة دبي .كما تخضع كافة النزاعات المتعلقة بشروط وأحكام هذا
العرض لالختصاص القضائي الحصري لغير محاكم مركز دبي المالي العالمي في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
العربية.

يجب استيفاء كل من الشروط واألحكام المحددة في هذه الشروط واألحكام الخاصة بالعرض الترويجي،
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